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 1400شماره اول، سال اول، بهار و تابستان  –دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات ایران کهن 

 چکیده
 مخالفبا وجود اینکه حکومت ساسانی از دیرباز بر پایه آیین زردشتی استوار بود و این آیین 

های دینی در سلسله مراتب قدرت بود اما مسیحیان نسطوری در این ترقی و نفوذ سایر اقلیت

دوره، در نتیجه تعامل و تقابل خسرو با بیزانس و مسیحیانِ در درون قلمرو شاهنشاهی، وارد 

معادالت قدرت در سلسله مراتب اداری شاهنشاهی ساسانی شدند. با این مقدمه پژوهش 

بررسی نقش نسطوریان در دوران خسروپرویز و چگونگی ایفای نقش آنها در نبال حاضر به د

های منابع، است و به دنبال آن است تا اداره قلمرو ساسانی، از طریق توصیف و تحلیل داده

میزان اثرگذاری آنها بر حوادث این دوره، در نتیجه فعالیت نسطوریان و اثرپذیری از 

شان بر تصمیمات خسرو دوم روشن سازد. بنابراین، تاثیررخدادهای داخلی و خارجی و 

چرایی و چگونگی نقش نسطوریان در اداره قلمرو ساسانی پرسشی است که در اینجا مطرح 

شود و فرضیه این تحقیق نیز گویای نفوذ این قشر مذهبی در دربار ساسانی است که می

از بسیاری از حوادث داخل و ند و توانستند در بسیاری از رخدادهای این دوره موثر واقع شو

 .خارج از قلمرو ساسانیان، در نتیجه تصمیماتی که خسرو بر آنها تحمیل کرد، اثراتی را بپذیرند
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 مقدمه
در اواخر دوران اشکانی پیشینه مسیحیت در ایران به پیش از روی کار آمدن ساسانیان و 

طور دقیق اظهارنظر کرد توان بهگردد که به دلیل فقدان مدارک از آن دوره در این باره نمیبرمی

هایی از توان گفت که در سدۀ دوم میالدی مسیحیان گروه کوچکی بودند که در بخشمیو تنها 

دنبال پیروزی ساسانیان بر تدریج در طول قرن سوم بهاند و بهرودان شمالی سکونت داشتهمیان

روم در آناتولی و آسیای کوچک به خاک ایران سرازیر شدند و روز به روز بر جمعیت آنها 

 افزوده شد.

میالدی شخصی بنام نسطوریوس، دو شخصیت و دو طبیعت  434از آنکه در سال  پس

د شمرده شد، بشری یا ربّانی را برای مسیح قائل شد و از طرف اسقفان و امپراتور روم مرت

میالدی در ایران انجمنی از  457-458اندیشۀ او در ایران پیروانی یافت و در بین سالهای 

 کیش نسطوری تنها آیین پذیرفته شده عیسویان ایران شد. های خاوری تشکیل شد واسقف

آئین نسطوری در اواخر دورۀ ساسانیان یعنی در زمان خسروپرویز یک نقطه عطفی برای 

های ویژه نسطوریان ایران شد. آنها در این دوره به یکی از با نفوذترین گروهان و بههمۀ عیسوی

هایی که از طرف رقیبان در داخل دربار برای تمذهبی در شاهنشاهی ساسانی، با وجود ممانع

ها، بسیاری از ها در آغاز با اتکا به برخی حمایتآمد، تبدیل شدند. اما نسطوریآنها پیش می

رغم نظارت شدید روحانیون زردشتی برای داشتند و علینع را از سر راه خود براین موا

دادند. انگیزی افزایش ار به طرز شگفتپاسداشت و حفظ دین رسمی، آنها نفوذ خود را در درب

صورت اما این رویه چندان به درازا کشیده نشد زیرا رویکرد خسروپرویز نسبت به آنها به

 ا کرد و منجر به واکنش شدید شاهنشاه ساسانی شد.    ای تغییر پیدخصمانه

 بیان مسئله تحقیق
حاضر به دنبال بررسی نقش نسطوریان در دوران  جستار با در نظر گرفتن این مقدمات،

خسروپرویز و چگونگی ایفای نقش آنها در اداره قلمرو ساسانی است و به دنبال آن است تا 
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دوره، در نتیجه فعالیت نسطوریان و اثرپذیری از  میزان اثرگذاری آنها بر حوادث این

   روشن سازد. رخدادهای داخلی و خارجی و تاثیرشان بر تصمیمات خسرو دوم 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 
که نقش نسطوریان در تاریخ  در باب اهمیت و ضرورت پژوهش در این باره باید بیان کرد

نتیجه فعالیت نسطوریان و اثرپذیری از در اواخر ساسانی، بخصوص در دوران خسروپرویز، 

وضوعاتی است از جمله م رخدادهای داخلی و خارجی و تاثیرشان بر تصمیمات خسرو دوم،

که برای شناخت بهتر تاریخ این دوره و حوادث آن اهمیت وافری دارد  و پرداختن به این 

 کند. موضوع را ضروری می

 پیشینۀ تحقیق 

، 1383گفت تا حدودی هیچ یک از محققین تاریخ ساسانی )دریایی، درباره پیشینه تحقیق، باید 

؛ 1382 سن،نکریست؛ 1374، سن؛ کریستن1390 ؛ شیپمان،1389، ؛ شهبازی1377، کوبزرین

نسطوریان در دوران خسروپرویز و چگونگی ایفای ، به مسئله نقش (1379؛ هوار، 1383النگ، 

ای که در این تحقیق بدان پرداخته شده است، ، به گونهنقش آنها در اداره قلمرو ساسانی

گیرندۀ موضوع این و این آثار با وجود داشتن اطالعات در خور توجه، دربراند؛ نپرداخته

پژوهش به صورت همه جانبه نیستند و الزم است که همه اطالعات الزم در این باره به خوبی 

 دست آید. ر تحوالت این دوره بهتوصیف و تحلیل شود تا تصویر روشنی از نقش نسطوریان د

 سطوری شدن کلیساهای ایرانپیدایش اندیشه نسطوری و ن 
از میالد(، با  سپ 307-337سازی سیاسی در امور دین، در دورۀ کنستانتین یکم )زمینه    

زمان با گرایش شاهان اشکانی ارمنستان به این رسمیت دین مسیح به وسیله امپراتور روم، هم

ایران، تیرداد، شاه  گیرد. مطابق تاریخ سنتی، در اواخر سلطنت نرسه، شاهنشاهمی دین، شکل

آورد و این مسئله سرنوشت ارمنستان را، می ارمنستان تحت تاثیر گریگور به مسیحیت روی

میالدی، که ارمنستان را به  312خصوص پس از گرویدن کنستانتین به مسیحیت در سال به

 (. ایران به شدت مخالفFrye, 1983: 131دهد )کند، تغییر میمتحد دینی روم مبدل می
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کند ارامنه را مجبور به بازگشت به دین شود و در مواردی تالش میها میاین حرکت ارمنی

اما اشکانیان ارمنستان از   (.Russell, 1987: 39مزدیسنایی متداول در ارمنستان کند )

روم و مشکالتشان در مرزهای شرقی استفاده ضعف ساسانیان پس از شکست از امپراتوری 

کنند و با قدرت و بدون دخالت ایران ساسانی موجبات تغییر مذهبی ارمنیان را فراهم می

ن به نظر رغم تعقیب و شکنجه مسیحیان در این دوران در این بیکنند. امپراتور روم علیمی

 دهد. گیری در این مورد از خود نشان نمیرسد هیچ سختمی

آویزی برای رهایی از استیالی ها به آیین مسیح را دستبرخی از محققین گرایش ارمنی

خواسته در برابر جذب و کنند که فرمانروای اشکانی ارمنستان با این کار میایران تعبیر می

(. مسیحیت که در قرون دوم و 632: 1383یستادگی کند )النگ، ادغام فرهنگی و دینی ایرانیان ا

نوب از سوریه و در غرب از کاپادوکیه و ارمنستان کوچک، به ارمنستان نفوذ کرده سوم در ج

ای شود و تیرداد چهارم در ابتدا علیه مسیحیان رویهبود؛ با مخالفت اشکانیان مواجه می

های ک دیده شده تیرداد، مصادف با سرکوبهای تدارگیرد. سرکوبخصمانه در پیش می

داد. دو فرمانروای ارمنی قیصر دیوکلتیان بر علیه مسیحیان انجام میای است که در روم ظالمانه

شمردند و و رومی، مسیحیان را عناصر منافق و سد راه استواری و اتحاد حکومتشان می

(. در همین زمان مسیحیانی 131: 1360کوشیدند آنها را از بین ببرند )سارکسیان و دیگران، می

آورند و مورد گرفتند به ایران پناه میاذیت و آزار قرار می که از طرف هیأت حاکمه روم مورد

کند تا گرفتند. شاهنشاه ساسانی به این دلیل از آنها حمایت میاحترام شاهنشاه ساسانی قرار می

ما با رسمیت مسیحیت در امپراتوری روم از وجود آنها در ضربه زدن به روم استفاده کند. ا

(. شاید هدف 147: 1379گیرند )هوار، ار ساسانیان قرار میهمین مسیحیان مورد اذیت و آز

اولیه اشکانیان ارمنستان در پذیرش مسیحیت، جلوگیری و ممانعت از ساسانیان در به کارگیری 

شاید هم با این کار مسیحیان فراری علیه هیأت حاکمه اشکانی در ارمنستان بود و 

از نفوذ مذهبی ساسانیان رهایی یابند و هم  اند با رسمیت مسیحیت در ارمنستان همخواستهمی

مانع دخالت روز افزون امپراتوری روم را فراهم کنند. اما زرنگی کنستانتین امپراتور روم در 
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این کار هم خطر رسمیت دادن به مسیحیت در امپراتوری روم قابل مالحظه است. زیرا او با 

کند و هم ساسانی بودند خنثی می روز افزون فراریان مسیحی را که مورد حمایت شاهنشاه

  کند.پیوند خود را با ارمنستان برای خطرات آتی از جانب ساسانیان محکم می

های ساسانیان در سوریه و آسیای کوچک، به افزایش شمار مسیحیان در ایران، با پیروزی

ن این های شاپور یکم شاهنشاه ساسانی بر روم در این نواحی و اسکان مسیحیادلیل پیروزی

(. افزایش جمعیت Brosius, 2006:192کند )رودان، افزایش پیدا مینواحی در میان

کند تا اینکه در زمان بهرام پنجم، کشیشی مسیحیت در ایران با شدت و ضعف ادامه پیدا می

میالدی به اسقفی  428کرد و در سال طاکیه زندگی میمسیحی به نام نسطوریوس، که در ان

کند و برای مسیح دو طبیعت ای دربارۀ مسیح بیان میشود، دیدگاه تازهه میقسطنطنیه برگزید

(. این دیدگاه، پس از ترویج آن در روم، مورد 189-190: 1382شود )یعقوبی، مجزا قائل می

شود و نسطوریوس آمیز تلقی مین یک امر بدعتعنواگیرد و بهمخالفت اسقفان رومی قرار می

شود و در در تبعید ظاهرا پس از شورای کالسدون در مکانی تبعید می توسط امپراتور تئودیوس

نام میالدی، کشیشی به 457-458های (. در بین سالVine, 1937: 35میرد )نامعلوم می

ب او در ایران تالش فراوانی شود و برای رواج مذهبرصوما، هواخواه باور نسطوریوس می

کند برای متمایز شدن از کلیسای ارتدکس روم، این عد میکند و پیروز شاهنشاه ایران را متقامی

باور و مسلک را در بین مسیحیان ایران، که برخی از عقاید آن، از قبیل ازدواج اسقفان مسیح، 

ترین شخصیت عنوان درخشانوما بهها نداشت، بپذیرد. ویسهوفر از برصمنافاتی با باور ایرانی

(. 204 :1996کیش نسطوری تالش فراوانی کرده است )کند که برای موفقیت مسیحی یاد می

شود. زیرا در زمان این کشیش، کیش نسطوری تنها آئین پذیرفته شدۀ عیسویان ایران می

اه ایران را نسبت به خود و برصوما، متران نصیبین، توانست محبت و پشتیبانی پیروز، شاهنش

ی که بازرسی سپاه مرزی بین ایران و روم به این اعیسویان )نسطوریان(، جلب کند به گونه

های آموزشی در نصیبین و تربیت شود و او با تاسیس مکانکشیش نسطوری واگذار می

گمارد تر همت میهای نسطوری در آن، به ترویج این مسلک در نواحی شرقیطلبه
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(Wiesehofer, 1996: 204بنابراین در نتیجه تالش این کشیش نسطوری، ک .) ه در اصل

داده و در کرده است و خبر وضعیت سپاه روم را به شاه ساسانی میبرای ایران جاسوسی می

عوض پیروز هم به او اجازه نشر مذهبش را داده، در دوره پیروز شاهنشاه ساسانی، اصول 

شود و مسیحیان ایران به نحو بارزی از سویان ایران میمذهب نسطوری، کیش رسمی عی

شوند و زمینه استقالل کلیساهای ایران با این اقدام فراهم و روم متمایز میمسیحیان قلمر

 شود. می

بنابراین، در نتیجه تالش برصوما، آیین نسطوری، در سدۀ پنجم میالدی، در بیشتر نقاط 

را با سنن ایرانی هماهنگ کند و در دوران بالش حتی ایران کوشید تا دین مسیحی ایرانیان 

ای متمایز کند که خیال یحیان ایران را از عقاید مسیحیان روم به گونهتوانست عقاید مس

شاهنشاه ساسانی را از بابت عدم گرایش قلوب مسیحیان ایران به روم راحت کند )شهبازی، 

هنشاهان ساسانی کم و بیش توانسته (. عیسویان ایران اگرچه در دوران همۀ شا486: 1389

 نی و ترویج دین خود بپردازند اما در دورۀ بعضی از شاهانبودند آزادانه به اجرای مراسم دی

مسیحیان را  وواکنش نشان داده  مسیحیتهمچون شاپور دوم به گسترش  ساسانیقدرتمند 

و تنها در زمانی از این وضعیت رهایی یافتند که با فراهم شدن ند اذیت قرار داد ومورد آزار 

نی از گرایش مسیحیان ایران به امپراتوری روم شرایطی از قبیل آسوده خاطر شدن شاهان ساسا

و استقالل کلیسای ایران و روم که در دوره بالش و در نتیجه مساعی اشخاصی مانند برصوما 

و آسایش بیشتری به کارهای دینی خود بپردازند. با این فراهم شد، آنها توانستند با امنیت 

ر تعارض شدید با مسیحیت در روم توصیف، گرویدن مسیحیان ایران به کیش نسطوری، که د

کند و این دوره از فرمانروایی پیروز شروع بود، شرایط بهتری را برای مسیحیان ایران فراهم می

های بهتری برخوردار امکانات و موقعیت شود و در دوره خسروپرویز، که مسیحیت ازمی

مسیحیت در امپراتوری عنوان کند؛ به همین دلیل البور در اثر خود تحت شود، تداوم پیدا میمی
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گوید پیروان دهد و میشرح مفصلی در این باره ارائه می 2میالدی 224-632سلسله ساسانی 

توانند در دربار خسروپرویز نفوذ کیش نسطوری، که یکی از فرق مسیحی در ایران بودند، می

  کنند و مناصب باالیی را در ادارۀ امور مملکت اشغال کنند.

 لکرد نسطوریان در دوران خسرو پرویزجایگاه و عم
 میالدی، در نتیجه شورش بهرام ششم 589تحکیم بیشتر قدرت مسیحیان ایران، در سال     

گیرد. پس از آن هرمزد شتاب بیشتری می )چوبین(، فرماندۀ سپاه ایران، علیه هرمزد چهارم

کوشد با بذل و رسد و پسرش خسروپرویز در ابتدای امر میتوسط درباریان به قتل می

های شاهانه و وعده و وعید، به شورش بهرام خاتمه دهد بخشش

های خسرو را اما بهرام چوبین درخواست (،;67:1390Theophylact,1986:113)شیپمان،

بیند به بیزانس فرار و از کند و از آنجایی که خسرو توان مقابله با بهرام را در خود نمیمیرد 

 Greatrex & Lieu, 2005: 172کند )کمک میامپراتور آنجا درخواست 

(. مطابق منابع شرقی از قبیل طبری، یعقوبی و غیره، موریس امپراتور Sebeos,1985: 2.7؛

سروپرویز، برای حمایت و پشتیبانی از شاهزاده جوان، او را بیزانس در پاسخ به درخواست خ

تئوفیالکت شرط  3آورد.درمی پذیرد و دختر خود ماریا یا مریم را به عقدشبه فرزندی می

 
2 Le Christianisme dans l'Empire perse sous la dynastie sassanide (224-632), 1904 

ازدواج رخان مسلمان و مسیحی در ایران و ارمنستان( تقریباً به نگاران شرقی )از قبیل موهمه تاریخکه با این 3

اند اما ازدواج خسرو با دختر قیصر بنا به دالیلی واقعیت تاریخی القولماریا دختر قیصر روم متفق مریم یا خسرو با

الغ برای شوهر توانست دختری بمیالدی تن به امر زناشویی داده بود نمی 582ندارد زیرا از آنجایی که موریق در 

فرزند داشته که  9دیگر اینکه مطابق اسناد به دست آمده موریق ( Guterbock, 1906: 36کردن داشته باشد )

همگی با نام نشان در متون تاریخی از آنها نام برده شده است در حالی که در بین آنها کسی به نام ماریا ذکر نشده 

مورخانی که به اند و یا دانستهاند و همه چیز درباره او میاو بوده زمان با موریق و مورخو حتی مورخانی که هم

(. افزون بر این Gutschmid, 1892: 166اند )ای نکردهاند نیز به این واقعه اشارهاسناد دولتی دسترسی داشته

خسرو، شیرین ، که به فاصله اندکی بعد از خسرو نوشته شده است، از زنان مسیحی نام گوئیدیتاریخ بیدر کتاب 
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همراهی موریق در کمک به خسرو را واگذاری میافارقین، دارا و ارمنستان به بیزانس، که خود 

 ,Theophylact, IV, 13دهد )اد داده بود، قرار میخسرو در قبال کمک بیزانس به او پیشنه

شود و بهرام را ایران می(. در نتیجه این توافق، خسروپرویز با سپاه کمکی از بیزانس وارد 24

کند و مناطقی که خسرو به موریس متعهد شده گذاری میدهد و در تیسفون تاجشکست می

کند و صلح بین ایران و بیزانس واگذار می، به بیزانس 591بود، طی یک معاهده رسمی در سال 

ذ و قدرت (. بنابراین در عین نادیده نگرفتن نفوFrye, 1983: 165-166گردد )برقرار می

طبقه روحانی زردشتی در ایران، دور از تصور نیست که در این دوره، به علت روابط بسیار 

ان برده باشند؛ زیرا خسروپرویز در نزدیک بین ایران و بیزانس، بیشترین استفاده را عیسویان ایر

با دانست و ازدواج او واقع به سلطنت رسیدن خود را مدیون امپراتوری بیزانس مسیحی می

زنان مسیحی که پیش از این بدان اشاره شد باعث شد که شاهنشاه با عیسویان ایران سیاستی 

 مداراگونه در پیش گیرد. 
مسائل درونی مسیحیت و برقراری صلح مجدد  عالقه وافر و نمایان خسرو به فعالیت در

خی نگارندگان بین ایران و بیزانس در این دوره و تداوم آن به قدری پر رنگ بوده است که بر

از قبیل ابن بطریق و فردوسی را به این گمان سوق داده که خسرو دین مسیح را پذیرفته 

اختیار نسطوریان قرار داد و آنها . این فضای حاکم بر آن دوره بهترین فرصت را در 4است

مسر توانستند به بهترین شیوه ممکن از این فضا به نفع خود استفاده کنند در این بین نقش دو ه

 
 Guidi Syriaeکند )از اینکه ماریا دختر قیصر موریق بوده نمی کند اما ذکریارمنی و ماریای رومی، یاد می

Chronicle: 10 .) 
ابن بطریق مدعی است که خسرو دختر موریق را خواستگاری کرده و موریق شرط این ازدواج را مسیحی شدن  4

توسط  ها درباره پذیرش مسیحیتاین قبیل قضاوت .پذیردت را میدهد و خسرو آیین مسیحیخسرو قرار می

تواند نشان دهنده تواند واقعیت تاریخی داشته باشد و تنها میاند، نمیخسرو که منابع ارمنی نیز بدان اشاره کرده

حتماال کرد و اتسامح و تساهل بیش از حد خسرو نسبت به مسیحیان باشد که اوضاع و شرایط دوره او ایجاب می

شویی او با مسیحیان در این تصویر دروغین ازاو بی تاثیر نبوده نگرش مداراگونه او نسبت به مسیحیان و روابط زنا

 است.   
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غیر زردشتی خسرو دوم، شیرین و ماریا که بر کیش مسیحی  بودند و حتی شیرین یکی از 

 عقوبی درآمدهمین همسران خسرو تا مدتها بر کیش نسطوری بود و بعدها به کیش ی

Brosius, 2006: 173)تاثیر نبوده و (، در دامن زدن به این تردید در باور مذهبی خسرو بی

در آغاز، خود از اسباب نفوذ مسیحیان نسطوری در دستگاه اداری حتی این رویکرد خسرو 

تاثیر ساسانیان بود و شاید نفوذ روزافزون آنها در آن دوره در رویگردانی خسرو از آنها نیز بی

 نبوده است. 

طرفی یبه در جریان درگیری خسرو و بهرام چوبین، بیهرچند نسطوریان به رهبری یشوع

در مقام مشورت خسرو را ترغیب کردند از امپراتوری بیزانس یاری بگیرد، اختیار کردند و تنها 

اینکه از  اما در فرایند این عمل به خسرو یاری نرساندند و خسرو پس از پیروزی بر بهرام با

با مرگ  .با جاثلیق نسطوری مدارا کرد 596خور بود اما تا مرگ او در دست یشوع یبه دل

 :Flusin, 1992ا سبریشوع، جاثلیق کلیسای نسطوری شود )یبه خسرو دستور داد تیشوع

شد (. سبریشوع نه تنها در نزد شاه و دو همسر مسیحی او بسیار محترم شمرده می102-105

(. بنابراین Payne, 2015: 2-5شان نیز محبوبیت عام داشت )ت مقام باالی معنویبلکه به عل

ها و نفوذ هرچه اعتالی نسطوری وجود اشخاص صاحب نفوذی هم چون سبریشوع، موجب

ها در نتیجه تصمیم های آغازین فرمانروایی خسرو دوم شد و نسطوریبیشتر آنها در سال

بودند  ری به مقام جاثلیقی احتماال استفاده بسیاری کردهخسرو مبنی بر انتصاب سبریشوع نسطو

 ها گرفت.ز یعقوبیو خسرو شاید برای محدود کردن نفوذ آنها بود که تصمیم به حمایت ا
نسطوریان در این دوران با یعقوبیان به رهبری گابریل، که در دربار ساسانی ازنفوذ زیادی 

یس پزشکان خسرو، در اصل نسطوری بود و تغییر کردند. گابریل، رئبرخوردار بود، رقابت می

خسرو و  ها، به دلیل نفوذ گابریل برعقیده او از نسطوری به یعقوبی باعث تقویت یعقوبی

اش شیرین، شد؛ این پزشک با معالجه شیرین توانسته بود به او کمک کند تا با کمک او و ملکه

اال رفتن مرتبه گابریل و تغییر دعاهای سن سرگیوس، صاحب پسر شود و همین امر باعث ب

سن، عقیده شیرین از نسطوری به مسلک یعقوبی و درنتیجه سلطه کامل یعقوبیان شد )کریستن
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ها درنتیجه گرایش شیرین به این مسلک باعث شد پس از مرگ (. تسلط یعقوبی501: 1382

مدرسه  سبریشوع، شیرین از شاهنشاه درخواست کند، شخصی دیگر به نام گرگوار، معلم

دهد انجمنی تشکیل سلوکیه، را مقام جاثلیقی دهد. خسرو بنابه درخواست شیرین دستور می

کنند و گرگوار را ؛ در نهایت این انجمن از امر شاه پیروی میشود و در آن این امر مطرح شود

کنند که پس از چهار سال ریاست و برجای نهادن اموال زیادی، که همه آن را انتخاب می

کند و از این تاریخ این میالدی وفات می 609یا  608به نفع خزانه مصادره کرد، در  خسرو

نصب تکیه کند تحت نفوذ گابریل و شیرین برای مقام چند سالی بدون اینکه کسی بر این م

(. 502: 1382سن، ماند .) کریستنجلوگیری از انتخاب شخصی از میان نسطوریان خالی می

سریانی چون مسیحیان نسطوری آن جاثلیقی که مدنظر خسرو بود به ریاست خود بنابر منابع 

برای مسیحیان در ایران انتخاب کند که هرگز جاثلیقی انتخاب نکرده بودند خسرو قسم یاد می

(. به همین دلیل خسرو به گزارش شورای Thomas of Marga, 1893: 89نکند )

کند و میالدی توجه نمی 612ب جاثلیق در کلیسای نسطوری و اصرار آنها برای انتخا

(. احتماالً تحریک گابریل و Chabot, 1902: 403گذارد )درخواست آنها را بی پاسخ می

تاثیر نبوده است زیرا نسطوریان که در دربار خسروپرویز، قبل از ر تصمیم خسرو بیشیرین د

لیل وجود اشخاص نیرومند شدن یعقوبیان، صاحب قدرت بودند و عمده قدرت آن به د

چون سبریشوع، جاثلیق نسطوری محبوب خسرو، در این دوران و شیرین، نیرومندی هم

شده بود که مذهب نسطوری، بیش از هر مسلک  محبوبۀ نسطوری خسروپرویز بود که باعث

دیگری در دربار و در دل خسروپرویز جا باز کند. اما با قدرت گرفتن یعقوبیان در دربار 

ها در ن هم در نتیجه رویگردانی گابریل و شیرین از فرقه نسطوری، یعقوبیخسروپرویز، آ

شوند و بنابراین شاهنشاه مینتیجه حمایت گابریل و شیرین، صاحب نفوذ در دربار و در دل 

دهد که از نسطوریان کسی به مقام خسروپرویز، تحت نفوذ گابریل و شیرین، اجازه نمی

موجب تداوم  منازعات بیشتر این دو فرقه در عصر خسرو  جاثلیقی انتخاب شود و این رویه

 شود.پرویز می
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ین و پسرش، که سمت های بزرگ و پر نفوذی مانند یزدین و جانشافزون بر این، شخصیت

پس از وفات  را داشتند، از مسیحیان نسطوی در این دوران هستند که 5واستریوشانساالر

آمدند. یزدین تالش تر از همه به حساب میمقربگابریل، بعد از شیرین در حضور پادشاه 

ی کند که گروه خود را یاری کند و از شاهنشاه اجازه بگیرد که نسطوریان جاثلیقزیادی می

های او در حضور انتخاب کنند. اما به دلیل مخالفت شیرین، محبوبۀ خسروپرویز، ظاهراً کوشش

(. اما با این وجود، Labourt, 1904: 228-235رسد )پادشاه برای این کار به جایی نمی

 گیرد.های دیگر برای رسیدن به اهداف خود کمک میدهد و از راهیزدین به کار ادامه می

یط، که خانوادۀ یزدین نسطوری به بلندترین مقامات عالیه رسیده بودند، در این شرا

مانند ین کیش، بهروحانیون زردشتی چندان قدرت نداشتند و مغان و موبدان نیز تحت تاثیر ا

(؛ زیرا نفوذ و قدرت 121: 1374سن، یک اقلیت در حکومت ساسانی درآمده بودند )کریستن

یش نهاد و یزدین بنا به اقتضای منصبی که داشت برای خوش یزدین در این زمان رو به افزا

ه های خسرو علیه بیزانس در جریان فتح اورشلیم و اسکندریخدمتی به شاهنشاه در لشکرکشی

رویدادنامه مختصر پایان کرد )کرد و از غنیمت جنگ و خراج، خزانه شاهی را پر میشرکت می
گونه توجه خسرو پرویز را نسبت ( و این178-193: 1398، شاهنشاهی ساسانی و اوایل اسالم

 کرد.نمود و از حمایت شاهنشاه برای تقویت کیش نسطوری استفاده میبه خود جلب می

 ,Nöldekeفرستاد )رخان سریانی، او هر بامداد هزار سکه زر به خزانه میبنابر گزارش مو

 Guidi Syriaeکرد )کیشان خود نیز کوتاهی نمی( و در حمایت هم384 :1879

Chronicle, 1983: 29کنند و از حیف (. به همین دلیل مورخان عیسوی از او حمایت می

 
مقام عالی دار واستریوشان ساالر به معنی سرکرده کشاورزان است و احتمال دارد که واستریوشان ساالر عهده 5

ه تنها ن فرضی بر آن کرد که نتواشد. میوران نیز خوانده میهبوده است. واستریوشان ساالر سرکرده پیش

آوری خراج بلکه جبابیت مالیات سرانه) یعنی سر گزیت = جزیه ( نیز جزء وظایف او بوده است. در کل جمع

توان گفت که یزدین، وزارت مالیه، وزارت کشاورزی، صنعت و تجارت را با هم داشته است. در دیوان خراج می

 ( 465:  1382، سنمحول شده است.)کریستنریه را به او مقام واستریوشان ساالر دادند، و وصول عش وی را
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های برای تقویت کیش نسطوری و تجهیز صومعهو میلهایی، که برای پر کردن کیسه خویش 

اند و تالش او را در این راه به دیده کرد، چشم پوشی کردهمسیحی، بنا شده توسط شیرین، می

ضمن اشاره به جایگاه  نام گویدیتاریخ بی(. در Nöldeke, 1879: 358اند )ستوده احترام

(، به Guidi Syriae Chronicle, 1983: 22رفیع یزدین و محبوبیتش در نزد شاهنشاه )

برخی از اعمال و کردار او در جریان فتح اورشلیم، از قبیل فرستادن صلیب عیسی به دربار و 

( نیز به اختصار سخن رفته و Ibid: 24اسیس کلیساهای جدید )ضبط اموال یهودیان و ت

او در نزد دهنده نفوذ این مرد کلیسا در سازمان اداری شاهنشاهی ساسانی و منزلت نشان

 شخص شاهنشاه است. 

رسد که سپاه هراکلیوس به نواحی اما دوام این جایگاه او در نزد شاهنشاه هنگامی به سر می

کند و خسرو دستور قتل یزدین و شکنجه زنش را، برای مصادره ثروت مغرب ایران حمله می

ب بدبینی (. این تهاجم هراکلیوس احتماال موجIbid:30کند )خانواده او، صادر می

خسرو سوگند  نام گوئیدیتاریخ بیخسروپرویز به مسیحیان شد زیرا مطابق گزارش کتاب 

لیوس را به عقب راند اجازه نخواهد داد خورد که اگر در این جنگ موفق شود تهاجم هراکمی

(. به همین دلیل خسرو در Ibid: 28در سراسر کشور کلیسایی به فعالیت خود ادامه دهد )

ه بیزانس نه تنها به تعقیب نسطوریان و اعدام یزدین و شکنجه زنش برای تصرف جریان حمل

: 1382سن، کند )کریستنم میها، نیز اقدااموالش اقدام کرد بلکه به تعقیب و فشار بر یعقوبی

(. به هر حال اقدام خسرو در تعقیب مسیحیان زمانی آغاز شد که مردان کلیسا در بیزانس 505

ب هراکلیوس برای شکست خسرو به این عمل دست زده بودند و احتماال با تجهیز و ترغی

ده که خشم آگاهی خسرو از تصمیم مردان کلیسا در بیزانس به قدری برای خسرو نامحتمل بو

او را نسبت به مسیحیان ایران نیز فراهم آورده است. زیرا خسرو در این مدت به قدری نسبت 

گمان گرویدن او به دین مسیح را در ذهن بسیاری از   به مسیحیان اظهار لطف کرده بود که
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و  7و تا این زمان خود را مدافع مذهب مسیح نشان داده بود 6مرمان آن زمان تشدید کرده بود

کرد از جانب مردان کلیسا، با این شدت و تندی، متهم به دشمنی شود. حتی بر این گمان نمی

خسرو به زنان مسیحی در این دوره احتماال در راستای گمان باید پای فشاری نمود که گرایش 

های تحت سلطه بیزانس، جلب توجه مردان کلیسا در بیزانس بود که خسرو، با فتح سرزمین

توجه مسیحیان این سامان را به خود جلب کند. اما اعالن جنگ مردان کلیسا و  خواستهمی

ت خورده بیزانس، آن هم زمانی که شان از هراکلیوس، امپراتور شکسحمایت مالی و معنوی

شود خسرو با نشان دادن چهره واقعی خود، دانست، باعث میخسرو خود را پیروز این نبرد می

 . 9، مسیحیان را از هر کیش و مسلکی مورد تعقیب قرار دهد8برای دلجویی از زردشتیان

 
ازجمله  تساهل وتسامح خسروپرویز نسبت به عیسویان، موجب بروز شایعاتی مبنی بر مسیحی شدن وی شد. 6

او مریم)ماریا( را نوشت و دختر کند خسرو به موریق نامه توان از ابن بطریق یاد کرد، که ادعا میاین افراد می

که  و قیصردرپاسخ نوشت که این کار تنها در صورتی امکان پذیر است که تو مسیحی شوی،خواستگاری کرده 

زیست، س کشیشی که در نزدیک قسطنطنیه میخسرو اینجا آیین مسیحی را پذیرفت. ازطرفی دیگر، اوتیکو

 (.Nöldeke, 1879: 287قعیت ندارد )پرویز آیین عیسوی گرفت، که واگوید که خسرومی

کرد، چندین عبادتگاه به نام سن سرجیوس که او را در جنگ یاری کرده بود خسرو به کلیسا بخشش بسیار می 7

اده (. مریم شاهزLabourt, 1904: 209زر عطا کرد )ساخت و به کلیسای سرجیوپولیس در سوریه خاجی از 

سوی، و سوگلی دیگر او شیرین نیز از  مسیحیان پرویز عیخانم رومی یکی از زنهای خسرو

یزدین وشمطا  نیز از مسیحیان  دربار او، واستریوشان ساالر  و همه کارۀ (733تا728:2،ج1352بود)طبری،

(. خسرو بعد از 465:1364نیز، گابریل از مسیحیان بود )دیاکونوف،همچنین پزشک درباری وی  ( بودند.)نسطوری

ویژه به ای به مسیحیان محبت کرد و به کلیسای آنان و بههرام چوبین به اندازهتاجگذاری دوم و شکست ب

( و همین امر باعث شد که او را مسیحی شده Evagrius, 2000: 311سرگیوس  هدایایی از طال  بخشید )

 (604-5:1389)شهبازی، کنندحساب 

هایی برآورد و ود اما خسرو دوم آتشکدهشت در حال انحطاط و زوال برچه در این دوران دستگاه دینی زرداگ 8

و از طرفی دیگر فردوسی نیز  ؛(268-9:1383)یارشاطر،ن مجدد اوستا را به پایان برساند احتماال توانست کار تدوی

 کند: رو دوم را رد میدر شاهنامه شایعه مسیحی شدن خس
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یزدین، عالوه بر آن که به هر حال، حوادث بعدی نشان از آن دارد که با به قتل رساندن     

نشینند و بلکه با جانشینی پسرش شمطا، آنان از پای نمی شود،از قدرت نسطوریان کم نمی

شود به خلع و قتل خسرو پرویز منجر می شود کهحتی شمطا از پیشگامان شورشی می

ب هایی از جان(. البته نسطوریان در دوران خسروپرویز، با ممانعت505: 1382سن، )کریستن

شوند. روحانیون، نجبا و اشراف زردشتی، که خسرو پرویز به آنان اعتماد نداشت، نیز مواجه می

شوند )دیاکونوف، ته میهرچندکه برخی از این اشراف معارض به دست خسروپرویز کش

( اما باز هم برای جلوگیری بیشتر از نفوذ نسطوریان در این دوره، احتماالً نجبای 465: 1364

 اند. ی و اشراف پیرو آنها هرگز دست از دشمنی برنداشتهدین زردشت

نشینند و برای دفاع  از مذهب و اما با این حال نسطوریان، در این پیکار، بیکار نمی    

دهند تا از افول قدرت خود در دربار شاهی جلوگیری کنند به عیت خود اقداماتی انجام میموق

کنند و از دودمان بسیار عالی بود طرفدار خود می همین دلیل نسطوریان مهران گشنسب را که

 
      که کس دین یزدان نیارد نهفت          چو بشنید خسرو بر آشفت و گفت  

 قباد                          کسی از مسیحا نکردند یادکیومرث و جمشید تا کی

 مبادا که دین نیاکان خویش                               گزیده سرافراز و پاکان خویش

 (.  133:9،ج1971گزارم به دین مسیحا شوم                       نگیرم به خوان  واژ وترسا شوم )فردوسی،

کند که او حضرت عیسی  از جانب خسرو یاد می فردوسی در جای دیگر به تصرف بیت المقدس و صلیب مهم

شته و خواهان گرفتن صلیب ازوی ور بیزانس به خسرو نامه نوه تیسفون برده و هنگامی که امپرانرا با خود ب

باز گردانم جهان برما خواهد خندید و  گوید که اگر آن را به توکند و میشود خسرو ازاین کار امتناع میمی

شکرکشی (. افزون بر این، از ل210-204:9،ج1971) فردوسی، امخواهند پنداشت که مسیحی شدهموبدان 

که طی آن چهره زردشتی بودن  بزرگ باستان یاد می شود عنوان آخرین جنگپرویز به بیزانس بهخسرو

 (.Pourshariati, 2008: 140-42شود )پرویز نمایان میخسرو
شمن ر(، و گی1:185، ج1377 )زرینکوب، یزدین نسطوری اندن مهران گشنسپ وتوقیف و اعدامبه قتل رس 9

 .(367:1372شمن،)گیر به روم داردمسیحی توسط خسروپرویز در جریان حمله  50000ره به کشته شدن اشا
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دهند تا از حمایت او در دربار برخوردار شوند و به نظر او را به نام گیورکیس تعمید می

وریان با این کار توانستند تا حد زیادی از حمایت او در دربار استفاده کنند رسد نسطمی

(Labourt,1904: 208-225ًاما گابریل، احتماال .) برای جلوگیری از نفوذ بیشتر 

ها در نتیجه گرایش مهران گشنسپ و اطرافیانش به این مسلک که تحت نفوذ او نسطوری

کند و در ر نزد شاهنشاه متهم به انکار دین زردشتی میبودند، با تدابیری مهران گشنسپ را د

گشنسپ را از بین  کند تا مهرانهای فراوان سرانجام خسرو را رازی میاین راه پس از تالش

ها به خوبی آگاه بودند که در صورت (. احتماال گابریل و یعقوبی503: 1382سن، ببرد )کریستن

رگان ساسانی تحت تاثیر مهران گشنسپ به کیش ادامه این رویه، بسیاری از اشراف و بز

وریان دادند و نسطآمدند و در نتیجه آنها قدرت خود در دربار را از دست مینسطوری درمی

شدند به همین دلیل گابریل، مطابق دوباره صاحب قدرت عمده در دربار خسروپرویز می

در برابر این اقدام  مرویدادنامه مختصر پایان شاهنشاهی ساسانی و اوایل اسالگزارش 

ها ساکت ننشست و به هر اقدامی دست زد تا مهران گشنسپ را متهم به ارتداد کند. نسطوری

نگریست برای اینکه از شر ها را به دیده دشمن دین مسیح میریل که زردشتیپس بنابراین گاب

شت را ها جلوگیری کند، ارتداد از دین زردرقیبان خود خالص شود و از قدرت نسطوری

 کند.  ها میآویزی برای جلوگیری از نفوذ دوباره نسطوریدست

 نتیجه
گیری شدید روبرو شده بودند با فراهم ختعیسویان ایران که در دورۀ بعضی از شاهان با س    

شدن شرایط مناسب آنها توانستند در دوره خسرو دوم، با امنیت و آسایش بیشتری به کارهای 

ت در امور سیاسیِ دربار ساسانی بپردازند. کیش نسطوری، که به دلیل دینی خود و حتی دخال

رای مسیحیان ایران، پیش از تعارض شدید با مسیحیت در روم و بیزانس، شرایط بهتری را ب

روی کار آمدن خسرو فراهم کرده بود، در دوره خسروپرویز، که سیاست او در تعامل و تقابل 

از این قاعده مستثنی نبود و تحت تاثیر رخدادهای داخلی و با روم شکل گرفته بود، کم و بیش 

 خارجی، با فراز و نشیب به حیات دینی و سیاسی خود ادامه داد. 
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شود که بیشترین استفاده را در آغاز تعامل بسیار نزدیک بین ایران و بیزانس، باعث می    

ه بیشتر به مسیحیت، که عیسویان ایران ببرند؛ و خسروپرویز در واقع برای نزدیک شدن هرچ

سلطنت خود را مدیون آنها بود، اقدام به ازدواج با زنان مسیحی و استفاده از مردان کلیسا در 

کند و همین توجه بیش از حد خسرو به مسیحیت در این دوره اتب قدرت دربار میسلسله مر

ط او از آویزی برای متهم کردن او به خروج از دین زردشتی و پذیرش مسیحیت توسدست

شود که البته این رویه از جانب برخی دیگر نگاران نزدیک به آن دوران میجانب برخی وقایع

 شود. به روشنی رد می

ریان در واقع در دربار خسرو پرویز، قبل از نیرومند شدن یعقوبیان، از قدرت  نسطو

چون دی همبالمنازعی برخوردار بودند و عمده قدرت آنها به دلیل وجود اشخاص نیرومن

سبریشوع و شیرین بود که باعث شده بود که مذهب نسطوری، بیش از هر مسلک دیگری در 

کند. اما با قدرت گرفتن یعقوبیان در دربار خسروپرویز، آن دربار و در دل خسروپرویز جا باز 

ها به هم در نتیجه مرگ سبریشوع و رویگردانی گابریل و شیرین از فرقه نسطوری، یعقوبی

شوند و بنابراین انه گابریل و شیرین، صاحب نفوذ در دربار و در دل شاهنشاه میپشتو

کند و میلی عمل میدر امور نسطوریان با بیها خسروپرویز، تحت نفوذ گابریل و شیرین، مدت

های یزدین، که بسیارمورد توجه جدی شاهنشاه بود، نه تنها نتوانست بر ذهنیت حتی تالش

ها بر ت اثر کند بلکه همان اثرات مقطعی و کوتاه مدتی را که نسطوریشاهنشاه در بلند مد

قلمرو شاهنشاهی، موجبات عملکرد شاهنشاه داشتند تحت تاثیر حوادث داخل و خارج از 

 کند.سقوط یزدین نسطوری را فراهم می

این تصمیم خسرو که در نتیجه تقابل جدی مردان کلیسا در بیزانس با خسرو انجام گرفت 

انست فعالیت نسطوریان را متوقف کند بلکه این تصمیم خسرو زمینه سقوط او را، با دسیسه نتو

گونه کیش نسطوری که کند و اینبود، فراهم میشمطا نسطوری و شیرویه که مادرش مسیحی 

میلی مواجه شده بود، تیر خالص ها از جانب خسروپرویز تحت تاثیر فرقه یعقوبی با بیمدت

آورد تا جویانه بر پیکره آخرین شخص قدرتمند خاندان ساسان وارد میتالفیرا در یک عملی 
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گونه به س و ایران را، بازی کند و اینبار دیگر این کیش در کسوت میانجی، واسطه صلح بیزان

  حیات سیاسی خود ادامه دهد. 
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Abstract 

 

Although the Sassanid rule had long been based on Zoroastrianism 

and opposed the rise and influence of other religious minorities in the 

hierarchy of power, Nestorian Christians in this period, as a result of 

Khosrow's interaction with Byzantium and Christians within the 

imperial realm, They entered the equations of power in the 

administrative hierarchy of the Sassanid Empire. With this 

introduction, the present study seeks to investigate the role of 

Nestorians in the time of Khosrow Parviz and how to play their role in 

the administration of the Sassanid territory, by describing and 

analyzing source data, and seeks to determine the extent of their 

impact on the events of this period, in To clarify the result of 

Nestorian activity and the influence of internal and external events and 

their impact on Khosrow II's decisions. Therefore, why and how the 

Nestorians played a role in the administration of the Sassanid territory 

is a question that arises here and the hypothesis of this study indicates 

the influence of this religious group in the Sassanid court who were 

able to be effective in many events of this period and many events 

inside And outside the Sassanid realm, as a result of the decisions that 

Khosrow imposed on them, to accept the effects.  

Keyword: Nestorian religion, Khosrow II, Sassanian empire, 

Christianity, Byzantine Empire 
 


